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Aktuellt

En rejäl satsning på jämställda
löner, en förstärkning av syste-
met med lönesamtal, ett lägstut-
rymme för lönehöjningar, en an-
passning av arbetstiden till den
nya lagen, höjd beredskapser-
sättning och jourbefrielse för gra-
vida läkare – så kan man summe-
ra Läkarförbundets främsta yr-
kanden i avtalsrörelsen.

❙ ❙ – Tiden är minst sagt
mogen för att avskaffa
de osakliga löneskillna-
derna mellan kvinnliga
och manliga läkare, sä-
ger Eva Nilsson Bågen-
holm, förbundsordfö-
rande tillika ordförande
i förbundets förhand-
lingsdelegation.

I yrkandet påpekas
att löneavtalet måste
omarbetas och konkre-
tiseras, särskilt vad gäl-
ler hanteringen av de osakliga löneskill-
naderna beroende på kön. Kraven på lö-
nekartläggning, löneanalys och en kon-
kret handlingsplan bör ges kollektivav-
talsstatus även lokalt.

Jämställdhetslagen stadgar att osakli-
ga löneskillnader ska åtgärdas inom tre
år. Trots lagens krav och trots upprepa-
de försök att lokalt lösa problemet finns
det kvar, framhålls det. Läkarförbundet
kräver därför att osakliga löneskillnader
ska åtgärdas i en särskild jämställdhets-
revision. 

Stärkt roll för lönesamtalet
Förbundet vill ha kvar nuvarande regler
om en traditionell förhandlingsmodell
och möjlighet för de lokala parterna att
komma överens om annan ordning. Par-
terna kan enas om olika modeller för in-
dividuell fördelning. Men även i den tra-
ditionella modellen ska lönesamtal ske
med alla läkare och lönesamtalets roll

stärkas. En viktig förutsättning är att den
löneförhandlande chefen har mandat
från arbetsgivaren.

I de lokala diskussionerna om löne-
kartläggning och löneanalys bör parter-
na också förhandla om utrymmets stor-
lek, fördelningen på olika verksamheter
och principerna för den efterföljande in-
dividförhandlingen.

Läkarförbundet vill för den komman-
de avtalsperioden återgå till systemet
med ett »lägstutrymme«. I yrkandet de-
finieras detta som X procent per år, med
innebörden att parterna centralt ska enas
om lägstutrymmets storlek.

Ändrade arbetstidsregler
I och med att en ny arbetstidslag gäller
från 1 juli 2005 utgår förbundet från att
paragrafen om arbetstid måste ändras.
De nya reglerna om en maximal vecko-
arbetstid på i genomsnitt 48 timmar un-
der en fyramånadersperiod måste in i av-
talet, liksom rätten till 11 timmars sam-
manhängande ledighet per dygn.

Ersättningen vid beredskap i hemmet
är för dålig, konstaterar man. Yrkandet
är att ersättningen höjs och att vissa ga-
rantier ges för kompensationsledighet.

Av arbetsmiljöskäl yrkar Läkarför-
bundet att gravida läkare på egen begä-
ran ska ha rätt att befrias från jour och
beredskap kvällar, nätter och helger.
Även läkare som är 50 år eller äldre ska
på egen begäran befrias från nattjour.

Vikariats-, AT- och meritfrågor
Problemet med allt fler vikariat har åter-
kommit och berör nu inte bara underlä-
karna utan alla befattningar på alla typer
av sjukhus. Förbundet vill ha en ny, ge-
mensam kartläggning för att enas om
vilka åtgärder som ska vidtas.

Tariffen för AT-läkarna slopades i år
och ersattes med en lägsta tillåten lön.
Nuvarande modell fungerar dock inte
bra, anser Läkarförbundet och föreslår
en förstärkning av systemet med indivi-

duella löneförhandlingar. Därmed skul-
le även lägstlönen kunna avvecklas. För-
bundet vill vidare att disputation och do-
centur ges ett meritvärde. En möjlighet
vore att avtala om individuell löneför-
handling efter disputation och docentur.

Medel för kompetensutveckling
Parterna har ett gemensamt problem rö-
rande kompetensutvecklingen för läkare
i och med att den externa finansieringen
kan förväntas minska.

Sjukvårdshuvudmännen har ansvar
för att medel tillförs, så att kompetensut-
vecklingen bibehålls på en fortsatt hög
nivå. Förbundet vill därför diskutera frå-
gan i syfte att finna ett system som kan
klara denna nivå i framtiden. I det cen-
trala avtalet bör därför skrivas in att par-
terna är överens om att arbetsgivarna ska
budgetera för läkares fortbildning/vida-
reutbildning. Ett system för kvalitets-
kontroll bör också skapas.

Arbetsmiljö m m
Läkarförbundet vill i avtalsrörelsen dis-
kutera hur arbetsmiljöfrågorna ska kun-
na bli en tydligare komponent i det loka-
la samspelet mellan läkarföreningarna
och arbetsgivarna. Det behövs mer kon-
kreta och operativa modeller för detta.

Förbundet pekar på den positiva ef-
fekt på arbetsmiljön som ligger i jour-
systemet genom att bara det absolut
nödvändiga akuta arbetet förläggs till
obekväm tid.

Vad gäller avtalet för medicine stude-
rande och utländska läkare som fullgör
provanställning yrkar man att lägstarvo-
det höjs till 18 000 kr per 1 januari 2005
och med 500 kr/månad per år därefter. 

Förbundet kräver också att frågan om
pensionerna för kombinationsanställda
läkare löses snarast på ett långsiktigt sätt
vad gäller konstruktion och finansiering.

Uno Käärik

(uno.kaarik@lakartidningen.se)

Jämställda löner viktigt i avtalsrörelsen

❙ ❙ Samtidigt som Läkarförbundet över-
lämnade sina yrkanden till motparterna
redovisade arbetsgivarna sina förslag.
Dessa är likalydande till alla fackliga or-
ganisationer, och det finns inga frågor
som speciellt riktas till Läkarförbundet.

I huvudsak handlar arbetsgivarnas
yrkanden om att de ekonomiska förut-
sättningarna måste beaktas i samtliga
förhandlingsfrågor. De centrala avtalen
ska utformas så att det lokala hanteran-
det av avtalen kan utvecklas och under-

lättas. Motparterna vill ha ett långt avtal,
där inriktningen skall vara att lönesätt-
ningen alltmer hanteras i dialog mellan
arbetsgivare och arbetstagare, och några
centralt fastställda utrymmen finns inte.
De vill vidare ha ökade möjligheter till
lokala avvikelser genom enskilda över-
enskommelser och kollektivavtal om
särskilda ersättningar, främst avseende
arbetstidens förläggning.

När det gäller arbetstidsfrågan vill
man ha »ytterligare möjligheter att för-

lägga arbetstiden utifrån verksamhetens
krav och arbetstagarnas önskemål«. Be-
träffande pensionsavtalet vill arbetsgi-
varna påbörja en successiv övergång till
livsinkomstprincip och avgiftsbestämd
pension för inkomster över 7,5 basbe-
lopp.

Förhandlingarna har inletts med en
första träff mellan parterna den 13 janu-
ari. Målet är ett avtal senast 31 mars. •

Arbetsgivarnas yrkanden

Eva Nilsson Bå-
genholm, ord-
förande i Läkar-
förbundets för-
handlingsdele-
gation. 


